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Kommunal planstrategi § 10 i PBL – Hvor viktig er den 
egentlig?

• Skal vedtas innen et år etter 
kommunestyrets konstituering

• Kommunens situasjon og utfordringer

• Skal kommuneplanen revideres hel eller 
delvis?

• ((Prioritering av andre planoppgaver i 
kommunestyreperioden etter behov))

• Innhente synspunkter fra statlige organer og 
nabokommuner. Gjøres kjent i 30 dager



Kommunal planstrategi Regional planstrategi

• Kommunens situasjon og utfordringer

• Skal kommuneplanen revideres hel 
eller delvis?

• Ikke krav til høring

• Vedtas av kommunestyret

• Lovbestemmelsene kan ikke forstås 
alene – jfr veileder om kommunal 
planstrategi fra KMD 

• Regionale utviklingstrekk og 
utfordringer

• Vedtas utviklingsmål

• Avklares spørsmål som skal tas opp i 
videre regional planlegging

• Høring og offentlig ettersyn 6 uker

• Vedtas av fylkestinget



Planstrategi VS planprogram

Kommunal planstrategi – Utfordringer, 
ny politikk, om kommuneplanen skal 
revideres helt eller delvis

Planprogram – Program for 
gjennomføring av en 
kommuneplanprosess

Kommunal planstrategi og 
planprogrammet kan slås sammen. 
Prosessreglene for planprogrammet skal 
da følges



Planstrategien skal være et verktøy for politisk styring, men er den det?



Planlister og prioritering av planarbeid i 
valgperioden.

• Mange kommuner har en liste med prioritering av 
kommunalt planarbeid i planstrategien

• Alle kommuner bør ha en god oversikt over 
strategier og temaplaner og løpende trimme 
«behovet»

• God nettbasert tilgang til planene – god struktur

• Kan det forventes at et nytt kommunestyre skal 
evne å ta stilling til en omfattende prioritering av 
planer og planarbeid som noe av de første de gjør 
i valgperioden?

• Kan dette heller knyttes til rulleringen av 
økonomiplanen



Planstrategi – legg vekt på forenklinger og rask prosess

Alternativ 1

«Samlet planbehov»

• Utfordringer og ny politikk

• Om kommuneplanen skal revideres helt eller 
delvis

• Samlet planbehov (prioriteringsliste) med 
strategier, temaplaner og handlingsplaner

• Tydelig eget dokument

Alternativ 2

«Kommuneplan og ny politikk»

• Utfordringer og ny politikk – behov for endringer i 
samfunnsdelen

• Om arealdelen skal revideres helt eller delvis

• Planstrategien slås sammen med et (enkelt) 
planprogram for revisjon av samfunnsdelen jfr 
§10-1

• Tydelig prosessledende dokument som peker 
mot samfunnsdelen og arealdelen. Mer en «sak» 
enn et plandokument



Hvor står dere i arbeidet med planstrategien i dag?


